
1. 

รายการ โต๊ะ-เก้าอี้ประจําห้องเรียนชั้น3-4 อาคารนวมินทร์ 

รายการที่ 1 ครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะ 

รายการที่  1.1 โต๊ะบรรยาย  จํานวน 4 ตัว 

รายการโต๊ะประจําห้องเรียน ขนาด 32 ที่นั่ง จํานวน 4 ห้อง 

 

1. มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 75 ซม. 

2. แผ่นหน้าโต๊ะทําจากไม้อดัหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. (ทั้งบนและล่าง)ปิดทับบนโครงซึ่งทําด้วยไม้ขนาด 1x2 นิ้วยึดด้วยโลหะ        
    โดยด้านบนบุด้วย High Pressure Lamenate สีลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.ด้านล่างปิดทับดว้ย High Pressure     
    Lamenate สีพื้น ความหนาโดยรวมของแผ่น TOP ไม่น้อยกว่า 30 มม. 

3. แผ่นบังตาทาํจากไม้อัดหนาขนาด 1x2 นิ้ว ตีโครงยึดด้วยโละหะ ทาน้ํายากันแมลง ปิดทบัด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. 
   ทั้ง 2 ด้านปิดด้วย High Pressure Lamenate สีลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.รวมความหนาของขาไม่น้อยกว่า 
   25 มม. 

4. โครงสร้างขาโต๊ะทําจากไม้อดัขนาด 1x2 นิ้ว ตีโครงยึดด้วยโลหะ ทาน้ํายากันแมลง ปิดทบัด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.  
    ทั้งสองด้านปิดทับด้วย High Pressure Lamenate มีลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. รวมความหนาของขาไม่นอ้ยกว่า  
    25 มม. 
 
 



2. 

รายการที่ 1.2 ครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะประชุม   

 รายการที่ 1.2.1  โต๊ะประชุมขนาด 13 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ชดุ/ห้อง จํานวน 4 ชุด 1 ชุดประกอบด้วย 

 

 

1. ตัวโต๊ะตรงแบบโล่ง ขนาด  ไม่น้อยกว่า            กว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จํานวน 4 ตัว  

  หัวโต๊ะต่อแบบคร่ึงวงกลม ขนาด  ไม่น้อยกว่า     กว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จํานวน 2 ตัว 

2. หน้าท็อปโตะ๊ เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านล่าง
โต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

3. โครงสร้างขา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านล่าง
โต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

4. บังตา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านล่างโต๊ะ
เคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

 

 

 

 

 



3. 

รายการที่ 1.2.2 โต๊ะประชุมขนาด 17 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ชุด/ห้อง จํานวน 2 ชุด   1  ชุด ประกอบด้วย 

 

 

1. ตัวโต๊ะตรงแบบโล่ง ขนาด ไม่น้อยกว่า             กว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จํานวน 6 ตัว  

  หัวโต๊ะต่อแบบคร่ึงวงกลม ขนาด ไม่น้อยกว่า     กว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.     จํานวน 2 ตัว 

2. หน้าท็อปโตะ๊ เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านล่าง
โต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

3. โครงสร้างขา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านล่าง
โต๊ะเคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

4. บังตา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านล่างโต๊ะ
เคลือบผิวด้วย Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

รายการที่ 1.3 ครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะห้องพักอาจารย์  จํานวน 5 ตัว 

  

 

1. ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 200 ซม. ลึก 110 ซม. สูง 75 ซม. 

2. หน้าท็อปโตะ๊ เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วยบน Melamine Shortcycle/ ด้านล่าง  
โต๊ะเคลือบผิวด้วย  Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

3. โครงสร้างขาเป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้าน
ด้านล่างโต๊ะเคลอืบผิวด้วย  Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

4. บังตา เป็น Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ด้านบนโต๊ะเคลือบผิวด้วย บน Melamine Shortcycle/ ด้านด้านล่าง
โต๊ะเคลือบผิวด้วย  Melamine Shortcycle ปิดขอบ PVC Edge หนา 2 มม. 

 

 

 

 

 



5. 

รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ 

รายการที่  2.1  ครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ผู้บรรยาย แบบที่ 1 จํานวน 42 ตัว 

      ประจําห้องเรียนขนาด 120 ที่นั่ง จํานวน 3 ตัว, ประจําห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว     

ประจําห้องเรียนขนาด 50 ทีน่ั่ง จํานวน 1 ตัว,   ประจําห้องเรียนขนาด 32 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว, 

ประจําห้องพักอาจารย์ จํานวน 5 ห้อง ห้องละ 6 ตัวรวม  30  ตัว 

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 69 ซม. ลึก 57 ซม. สงู 112 ซม. 
2. ที่นั่ง – หลังพิง ทําจากไมอ้ัดตัดขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้ ตัวเก้าอี้บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนัง PVC การหุ้มเบาะเป็นแบบ 2 ช้ัน

บริเวณที่นั่งหลังพิงมีการโชว์ตะเข็บเย็บเพื่อความสวยงาม 
3. แป้นรับตัวเก้าอี้ ทําจากเหล็กแผ่นปั้มขึ้นรูปประกอบกับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและอะไหล่สปริงถ้วยปรับประกอบกันเป็นตัว

เอนโยก ตัวฐานโยกมีปุ่มปรับสาํหรับปรับระดับความแข็ง-นุ่มของสปริงเวลาโยกเอน 
4. แกนเก้าอี้ เป็นระบบไฮดรอลิคสามารถปรับระดับขึ้น – ลงได้พร้อมทั้งมีฝาครอบพลาสตกิ แบบ 3 ช้ินครอบตวัแกน    

ไฮดรอลคิเพื่อความสวยงาม 
5. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนยีมฉีดขึ้นรูป เป็นลักษณะโค้งเหมือนขาร่ม มีปลายขาใสล่้อพลาสตกิ เพื่อความสะดวก     

ในการเคลือ่นที ่
6. ท้าวแขนทําจากเหล็กแป๊บรูปไขดั่ดขึ้นรูป ด้านบนมีแผ่นหุ้มเบาะสําหรับบุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนัง PVC  ยึดติดกัน   

โดยการใช้น๊อตยึดเป็นตัวเท้าแขนเก้าอี้ แขนเก้าอี้ยึดติดกับตัวเก้าอีโ้ดยการใชน้๊อตยึด 

 



6. 

รายการที่ 2.2  เก้าอี้ผู้บรรยาย/เก้าอี้ห้องพักอาจารย ์แบบที่ 2 จํานวน 6 ตัว 

ประจําห้องเรียนขนาด 13  ทีน่ั่ง จํานวน 4 ตัว 

ประจําห้องเรียนขนาด 17 ทีน่ั่ง จํานวน 2 ตัว     

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 64 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 114-118 ซม. 

2. โครงสร้างที่นั่งและพนกัพิง ทําจากไม้อัดตัดขึ้นรูป ตัวเก้าอี้บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนังพียู มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 

3. ก้อนโยก ทําจากเหลก็แผ่นปัม๊ขึ้นรูปประกอบกับอะไหล่ก้อนโยก ประกอบกันเป็นก้อนโยกที่ก้อนโยกมีก้านปรับสําหรับระดับ
ความสูง-ตํ่าของเก้าอี้ และมีปุ่มปรับสําหรับปรับระดับความแข็ง-นิ่มของสปรงิเวลาโยกเอนเก้าอี ้

4. ท้าวแขนทําจากพลาสติกฉดีขึ้นรูปสีดํา เปน็ลักษณะโค้ง บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนัง สําหรับตําแหน่งวางแขน 

5. ขาเก้าอี้ทําจากพลาสติกไฟเบอร์ผสมซกิฉีดขึ้นรูปเป็นลักษณะขา 5 แฉก ที่ปลายขาใส่ลกูล้อพลาสตกิเพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนที ่

6. เก้าอี้สามารถปรับสูงต่ําด้วยระบบโช๊คแกส๊ 

 

 



7. 

รายการที่ 2.3  เก้าอี้เรยีน จํานวน 80 ตัว 

ประจําห้องเรียนขนาด 13  ทีน่ั่ง จํานวน  4 ห้อง ห้องละ 12 ตัว  รวม 48 ตัว 

ประจําห้องเรียนขนาด 17 ทีน่ั่ง  จํานวน 2  ห้อง ห้องละ 16 ตัว  รวม 32 ตัว 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 64 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 86-92 ซม. 

2. โครงสร้างที่นั่งและพนกัพิง ทําจากไม้อัดตัวขึ้นรูป ตัวเก้าอี้บุฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนังพียู มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 

3. ก้อนโยก ทําจากเหลก็แผ่นปัม๊ขึ้นรูปประกอบกับอะไหล่ก้อนโยก ประกอบกันเป็นก้อนโยกที่ก้อนโยกมีก้านปรับสําหรับปรับ
ระดับความสูง-ตํ่าของเก้าอี้ และมีปุ่มปรับสําหรับปรับระดับความแข็ง-นิ่มของสปริงเวลาโยก 

4. ท้าวแขนทําจากพลาสติกฉดีขึ้นรูปสีดํา เปน็ลักษณะโค้ง บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนัง สําหรับตําแหน่งวางแขน 

5. ขาเก้าอี้ทําจากพลาสติกไฟเบอร์ผสมซกิฉีดขึ้นรูปเป็นลักษณะขา 5 แฉก ที่ปลายขาใส่ลกูล้อพลาสตกิเพื่อความสะดวก 

ในการเคลือ่นที ่

6. เก้าอี้สามารถปรับสูงต่ําด้วยระบบโช๊คแกส็ 

 

 

 



8. 

รายการที่ 3 ครุภัณฑ์ประเภทชุดโต๊ะนักเรียนนักศึกษาพร้อมเก้าอี้   จํานวน 180 ชุด ประกอบด้วย 

รายการที่  3.1  โต๊ะนักเรียนนกัศึกษา  แบบที่ 1 จํานวน  180 ตัว (ประจําห้องเรียน 120 ท่ีน่ัง 3 ห้อง) 

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 75 ซม. 

2. โครงสร้างขา : ทําจากเหล็กป๊ัมขึ้นรูปความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 มม. สูงไม่น้อยกว่า 30 มม. 
ยางไม่น้อยกว่า 450 มม. โดยแนวกลางของขามีป๊ัมนูน สูงไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 190 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 
35 มม. และเชื่อมยึดติดกับขาด้านหน้า แนวตัง้ทําจากเหล็กพบัขึ้นรูป กว้างไม่น้อยกว่า 70 มม. สูงไม่น้อยกว่า 635 มม. 
ขาด้านหลังแนวตั้งทําจากเหล็กพับขึ้นรูป กว้างไม่น้อยกว่า 70 มม. สูงไม่น้อยกว่า 670 มม. ความหนาของเหลก็ไม่น้อย
กว่า 1 มม. เชื่อมยึดติดกันเป็นขาโต๊ะ โดยระหว่างขาด้านหน้าและด้านหลังมีแผ่นเหล็กพับขึน้รูปปิดทับเป็นฝาครอบ 
สามารถร้อยสายไฟไว้ด้านในขาโต๊ะได้ โดยมีเหลก็กล่องขนาด 16 มม. X 16 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เชื่อมยึด
ประสานด้านล่างโดยเจาะตร๊าปเกลียวไว้สําหรับใส่ปุ่มปรับระดับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดความยาวรวมของขาคือ 
ขนาด 550 มม. พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน 

3. ฝาครอบขา : ทาํจากเหลก็แผ่นพับขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พ่นสีฝุน่ Epoxy สีเทาควัน 

4. คานเหลก็รับหน้าโต๊ะ : ทําจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 มม.          
สูง 25 มม. พ่นสฝีุ่น Epoxy สีเทาควัน 

5. หน้าท็อปโต๊ะ : ทําจาก Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีเมเปิ้ล ปิดขอบ PVC 2 มม. 

6. บังตา : ทําจาก Particle Board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีเทาควัน ปิดขอบ PVC 2 มม. 

 

 



9. 

รายการที่  3.2 เก้าอี้นักเรยีนนักศึกษา  แบบที่ 1 จํานวน  360 ตัว (ประจําห้องเรียน 120 ท่ีน่ัง 3 ห้อง) 

 

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 69 ซม. ลึก 57 ซม. สงู 89 ซม. 

2. ที่นั่ง-หลังพิง ทาํจากไม่อัดตัดขึน้รูปเป็นตัวเก้าอี้ ตัวเก้าอี้บุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนัง PVC การหุ้มเบาะเป็นแบบ 2 ชั้น 
บริเวณที่นั่งหลังพิงมีการโชว์ตะเข็บเย็บเพื่อความสวยงาม 

3. แป้นรับตัวเก้าอี้ ทําจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปประกรอบกับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและอะไหล่สปริงถ้วยปรับประกอบกันเป็นตัว
เอนโยก ตัวฐานโยกมีปุ่มปรับสาํหรับปรับระดับความแข็ง-นุ่มของสปริงเวลาโยกเอน 

4. แกนเก้าอี้เป็นระบบไฮดรอลิค สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ พร้อมทั้งมีฝาครอบพลาสตกิแบบ 3 ช้ินครอบตัวแกนไฮดรอ
ลคิเพื่อความสวยงาม 

5. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนยีมเป็นลักษณะโค้งเหมือนขาร่ม มีปลายขาใสล่้อพลาสตกิเพื่ออความสะดวกในการเคลือ่นที ่ 

6. ท้าวแขน ทําจากเหล็กแป๊บรูปไข่ดัดขึ้นรูป ด้านบนมีแผ่นหุ้มเบาะสําหรับบุด้วยฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนัง PVC ยึดติดกันโดย
การใช้น๊อตยดึเป็นตัวท้าวแขนเก้าอี้ แขนเก้าอียึ้ดติดกับตัวเก้าอี้โดยการใช้น๊อตยึด 

 

 

 



10. 

รายการที่ 4 ครุภัณฑ์ประเภทชุดโต๊ะนักเรียนนักศึกษาพร้อมเก้าอี้   จํานวน 209 ชุด ประกอบด้วย 

รายการที่  4.1  โต๊ะนักเรียนนกัศึกษา  แบบที่ 2 จํานวน  209 ตัว  

ประจําห้องเรียนขนาด 32 ทีน่ั่ง จํานวน 4 ห้อง ห้องละ 16 ตัว  รวม 64 ตัว  

ประจําห้องเรียนขนาด 50 ทีน่ั่ง จํานวน 1 ห้อง ห้องละ 1 ตัว  รวม 25 ตัว  

ประจําห้องเรียนขนาด 60 ทีน่ั่ง จํานวน 4 ห้อง ห้องละ 30 ตัว  รวม 120 ตัว  

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 140 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 75 ซม. 

2. โครงสร้างขา : ทําจากเหลก็ป๊ัมขึ้นรูปความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 มม. สูงไม่น้อยกว่า 30 มม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 450 มม. โดยแนวกลางของขามีป๊ัมนูน สูงไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 190 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 35 มม. 
และเชื่อมยึดติดกับขาด้านหน้า แนวตั้งทําจากเหลก็พับขึ้นรูปกว้างไม่น้อยกว่า 70 มม. สูงไม่น้อยกว่า 635 มม. ขาด้านหลังแนวตั้ง
ทําจากเหล็กพับขึ้นรูปกว้างไม่น้อยกว่า 70 มม. สูงไม่น้อยกว่า 670 มม. ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 1 มม. เชื่อมยึดติดกัน
เป็นขาโต๊ะโดยระหว่างขาด้านหน้าและด้านหลังมีแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปปิดทับเป็นฝาครอบ สามารถร้อยสายไฟไว้ด้านในขาโต๊ะได้มี
เหล็กกล่องขนาด 16 มม. X 16 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เชื่อมยึดประสานด้านล่างโดย เจาะตร๊าฟเกลียวไว้สําหรับใส่ปุ่มปรับ
ระดับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง     ขนาดความยาวรวมของขา คือ 550 มม. พ่นสฝีุ่น Epoxy สีเทาควัน 

3. ฝาครอบขา : ทําจากเหลก็แผ่นพับขึ้นรูป ความหนา ไม่น้อยกว่า 1มม. พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเทาควัน  

4. คานเหล็กรับหน้าโต๊ะ : ทําจากเหลก็ป๊ัมขึ้นรูปความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 มม. สูง 25 มม. พ่นสฝีุ่น 
Epoxy สีเทาควัน 

5. หน้าท๊อปโตะ๊ : ทําจาก Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนเมเปิ้ล ปิดขอบ PVC 2 มม. 

6. บังตา : ทําจากไม้ Particle Board หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีเทาควัน ปิดขอบ PVC 2 มม. 

 



11. 

รายการที่  4.2 เก้าอี้นักเรยีนนักศึกษา  แบบที่ 2 จํานวน  418 ตัว  

ประจําห้องเรียนขนาด 32 ทีน่ั่ง จํานวน 4 ห้อง ห้องละ 32 ตัว  รวม 128 ตัว  

ประจําห้องเรียนขนาด 50 ทีน่ั่ง จํานวน 1 ห้อง ห้องละ 50 ตัว  รวม 50 ตัว  

ประจําห้องเรียนขนาด 60 ทีน่ั่ง จํานวน 4 ห้อง ห้องละ 60 ตัว  รวม 240 ตัว  

 

 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 53 ซม. ลึก 58 ซม. สูง 86 ซม. 

2. โครงเก้าอี้ทําจากเหลก็กลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ดัดจึ้นรูปเป็นโครงเก้าอี้ที่ปลายขาตอก
จุกพลาสติกกันกระแทก 

3. ที่นั่งทําจากไม้อัดขึ้นรูป บุฟองน้ําหุ้มทับด้วยหนังเทียมตัวเบาะที่ยึดติดกับโครงเก้าอี้โดยการใช้สกรูเกลยีวปล่อย 

4. พนักพิง ทําจากพลาสติกฉดีขึ้นรูป ที่ตัวพลาสติกมีรูสี่เหลีย่มผืนผ้าช่วยระบายความร้อนเวลานั่ง 

5. ท้าวแขน ทําจากพลาสติกฉดีขึ้นรูป ยาวไม่น้อยกว่า 26 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 29 มม. ความสูงด้านหลังไม่น้อยกว่า 50 มม. 
และตัวท้าวแขนสวมทับกับโครงเหล็กเก้าอี้ ยดึด้วยสกรูเกลยีวปล่อยด้านใต้แขน 

6. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ทําจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป เป็นลักษณะโค้งเหมือนขาร่ม มีปลายขาใสล่้อ พลาสตกิ เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนที ่

 



12. 

หมายเหตุ ข้อกําหนดและเงื่อนไข 

1. ตดิตั้งในห้องเรียน และในสถานที่ตามทีส่ถาบันกําหนด 

2. ก่อนทําการผลติและส่งมอบผลิตภัณฑ ์ผู้เสนอราคาจะตอ้งนําวัสดุที่ใชใ้นการผลติ แบบ และตัวอย่างของ 
    ผลติภัณฑแ์ต่ละประเภท มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทําการผลติ และส่งมอบผลติภัณฑ ์

3. ผู้เสนอราคาจะต้องทําการเจาะรโูตะ๊บรรยายพร้อมฝาครอบพลาสติกเพื่อให้สามารถร้อยสายผ่านได้และตกแต่ง 

    ให้เรียบร้อยตามทีส่ถาบันกําหนด 

4. ผลติภัณฑท์ุกชนดิจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสถาบันก่อนที่จะมกีารติดตั้งและส่งมอบงาน 

5 . ผูข้ายจะตอ้งจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามรูปตัวอย่างที่สถาบันกําหนด โดยกําหนดเป็นผลิตภัณฑ์ของนติิบุคคล 
     ทีจ่ดทะเบยีน ประกอบกจิการผลติเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งโรงงานผู้ผลิต ต้องได้รับ มาตรฐาน  ISO 9000 โดยผู้ขาย 
     จะต้องแนบหลักฐานทีแ่สดงถึงการได้รบัมาตรฐาน ISO 9000 มาพร้อมกับวันที่ย่ืนเอกสารเสนอราคา 

6.  รับประกันผลติภัณฑ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

7.  กําหนดยืนราคาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

8.  กําหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน 


